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EL TEMPS DE QUARESMA    
 
Ocasionalment vaig escoltar per la ràdio una petita informació sobre les festes tradicionals 
entorn del temps de la Quaresma i el seu sentit en unes senzilles preguntes que se’ls hi feia a 
vianants pel carrer. Ningú del preguntats, va saber dir res amb sentit adequat i d’altres ni sabien 
que se’ls preguntava. 
Això no és un resultat d’enquesta científica, però sí una aproximació general del temps en el que 
vivim. No pretenc amb aquestes paraules sortir al pas de defensar que tothom ha de saber de 
què va la Quaresma, però, conscient que forma part de la nostra història religiosa-cultural, sí 
que, almenys hauria d’estar present en la ment de tothom el sentit del què vol dir i de tota la 
popularitat de que va envoltat aquest temps que precedeix la Setmana Santa i, encara més la 
Pasqua. 
Darrera d’aquesta frase Temps de Quaresma hi ha tot un contingut riquíssim, especialment per 
els que diem ser cristians. No es tracte de complir amb un programa establert de costums, 
preceptes obligatoris o certes pràctiques religioses, sinó de partir de la personal condició de 
cadascun de nosaltres.  
És qüestió d’assumir que tots som limitats, amb defectes i fins amb pecat amb la nostra manera 
d’actuar, de conviure, de responsabilitat en la vida social, en el convenciment de viure segons 
els criteris i valors de l’Evangeli de Jesús...Enfront de tota aquesta realitat és just i necessari 
dedicar un temps de més intensa revisió de la nostra vida.  
Sospesar el què fem o deixem de fer, les nostres intencions, les nostres relacions amb les altres 
persones i responsabilitats i tot a la llum de la veritat referent a Déu-Pare de la misericòrdia, 
l’amor del qual  l’hem d’oferir amb el nostre testimoniatge diari i senzill, però, transparent, del 
nostre convenciment  de seguidors de Jesucrist.   
El mateix evangeli ens mostra el camí a seguir amb tres mitjans que hem de posar en pràctica 
especialment durant el període quaresmal: L’oració, el dejuni i l’almoina. 
L’Oració, com a diàleg des de la fe amb Jesús, a partir d’oracions escrites o bé del mateix 
Evangeli, amb el que vagi suggerint el mateix text.  El Dejuni, que no es tracte només de deixar 
de menjar coses supèrflues, sinó d’abstenir-nos de moltes coses que no són necessàries ni 
absolutes per a viure.  L’Almoina, que no es tracte només de donar quelcom solidàriament, que 
també, sinó de donar-nos nosaltres mateixos amb una paraula amable, amb una salutació, una 
mostra d’interès o per a prestar algun servei a on el puguem prestar i confortar els que pateixen 
alguna situació difícil. 
Amb tot això, viscut de veritat, podem donar sentit profund a la Quaresma de nosaltres mateixos 
i convertir-nos amb el sagrament de la reconciliació, per ser més transparents dels valors 
evangèlics. 
                                                                                                                Mn. Joaquim Rius 
 
 
 
 



 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 6, 24-34 
 

EL Dinero, convertido en ídolo absoluto, es para Jesús el mayor enemigo de ese mundo más 
digno, justo y solidario que quiere Dios. Hace ya veinte siglos que el Profeta de Galilea denunció 
de manera rotunda que el culto al Dinero será siempre el mayor obstáculo que encontrará la 
Humanidad para progresar hacia una convivencia más humana. 

La lógica de Jesús es aplastante: “No podéis servir a Dios y al Dinero”. Dios no puede reinar 
en el mundo y ser Padre de todos, sin reclamar justicia para los que son excluidos de una vida 
digna.  

  Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más humano querido por Dios los que, 
dominados por el ansia de acumular riqueza, promueven una economía que 
excluye a los más débiles y los abandona en el hambre y la miseria. 

Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. 
Mientras los medios de comunicación y las redes sociales que circulan por 
internet nos informan, con toda clase de  
detalles, de los gestos más pequeños de su personalidad admirable, se 
oculta de modo vergonzoso su grito más urgente a toda la Humanidad: “No 
a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata”. 

Sin embargo, Francisco no necesita largas argumentaciones ni 
profundos análisis para exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en palabras 
claras y expresivas que podrían abrir el informativo de cualquier telediario, o ser titular de la 
prensa en cualquier país. Solo algunos ejemplos. 

“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de la calle y que 
sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es iniquidad”. 

Vivimos “en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente 
humano”. Como consecuencia, “mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría 
feliz”. 

 “La cultura del bienestar nos anestesia, y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que 
todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos 
parecen un espectáculo que de ninguna manera nos altera”. 

Como ha dicho él mismo: “este mensaje no es marxismo sino Evangelio puro”. Un mensaje 
que tiene que tener eco permanente en nuestras comunidades cristianas. Lo contrario podría ser 
signo de lo que dice el Papa: “Nos estamos volviendo incapaces de compadecernos de los 
clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás”. 
                                                                   José-Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE:   25 20h.  

 DIUMENGE: 26 11h. 
13h. 

 
Shadia Bellido Castro (11 aniv.) 

 DILLUNS :    27 20h. Pere Bosch, Lluïsa Salinas 

 DIMARTS:    28 20h. Juanjo Garriga Calonge i Acció de 
gràcies. 

 DIMECRES:   1 20h. DIMECRES  DE  CENDRA 

 DIJOUS:         2 20h. Josep Bosch i Dolors. 

 DIVENDRES: 3 20h.  

 DISSABTE:    4 20h. MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE:  5                 11h. 
13h. 

1er Diumenge de Quaresma 
1er Domingo de Quaresma 

 

 
 



 
 
REUNIONS 
DIJOUS dia 2:a les 20.30h, els pares dels infants de  catequesi als locals parroquials. 

DIMECRES  DE  CENDRA 
El dia 1 de Març és Dimecres de Cendra, farem una celebració pel infants de catequesi a les 5’30h 
de la tarda. Hi podran participar els acompanyants dels infants i els qui ho vulguin de la comunitat 
parroquial. 
 
 

EL SOPAR DE LA FAM 
 

Hi podrà participar tothom qui ho vulgui. Els infants de la catequesi hi tindran un protagonisme 
especial. Es comentarà el resultat del projecte de l’any passat amb informes i fotografies. Les 
donacions voluntàries, pel projecte d’aquest any, es podran fer a la sala on el mateix sopar. 
 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20  

www.santjust.org/parroquia  
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